
KIJKEN

‘Zie je die stevige schuimkop? En die briljante troebeling van het blonde bier? Dat 
is typisch Weizen’, vertelt brouwmeester Michel Bormans van de Brand bierbrou-

werij. ‘Dat komt door het tarwemout. Het bevat meer eiwit 
dan gerstemout. En omdat Brand Weizen in de geest van 
het Duitse Reinheitsgebot gebrouwen wordt, gebruiken 
we 50% tarwemout en 50% gerstemout voor dit volfrisse, 
fruitige bier. Onze tarwe en gerst komen uit Frankrijk, 
uit de Bourgogne- en de Champagnestreek. Daar is het 
klimaat heel geschikt voor het telen van tarwe en gerst 
van hoge kwaliteit. Het grote voordeel is dat we het niet 

kunstmatig hoeven na te drogen voordat het naar de 
mouterij gaat. Dat bespaart energie. Onderweg naar 
Wijlre wordt de tarwe en gerst vermout bij mouterijen 
in Frankrijk en België.’

PROEVEN

‘Proef je de zachte hopbitterheid? Aan het einde van 
ons brouwproces voegen we nog wat extra Saazer hop 
toe. Exclusieve hop uit de streek rond Zatec, een stadje 
ten noorden van Praag in Tsjechië. Door die hop her-
ken je ook in Weizen de typische ‘hopneus’ van Brand. 

Zo krijgt dit authentiek Beierse bier zijn herkenbare  
Limburgse smaak. Juist doordat we de hop aan het 

einde toevoegen vervliegt dat bloemig hoparoma niet. Als 
je goed proeft, merk je bovendien een vleugje zachte kruidnagel op. Dat heeft Wei-
zen te danken aan het gist dat we gebruiken. Het is een bovengistend gist, dat een 
hogere vergistingtemperatuur nodig heeft.’

LEKKER THUIS

‘Timing is belangrijk. Dat geldt voor het hele brouwproces, maar zeker ook voor 
het lageren. Het bier is rijp voor afvullen wanneer de verhouding tussen eiwitten en 
gist optimaal is. Als je thuis een Weizen serveert, moet je er rekening mee houden 
dat er sedimentatie van gist en eiwit in de fles plaatsvindt. Dat vraagt een speciale 
manier van schenken. Je schenkt de fles op een klein bodempje na uit. Daarna 
zwenk je de fles, zodat het sediment los laat en mee kan worden geschonken in het 
glas. Hiermee bereik je de juiste troebeling. Als je ervoor gezorgd hebt dat je voor-
raadje Weizen koel en donker bewaard wordt, geniet je ook thuis van een heerlijk 
glas Brand Weizen.’
Brand Weizen is goed verkrijgbaar bij supermarkt, slijter en in de horeca
Wilt u Brand Weizen en de andere bijzondere bieren van Brand op de brouwerij in 
Wijlre komen proeven? Dat kan. Boek een rondleiding via www.brand.nl 

De mooiste hop. De beste gerst. Het zuiverste mineraalwaterwater uit onze eigen bron. 
Dat zijn de pure ingrediënten waarmee wij onze bieren brouwen. Voeg daar de passie 
en het vakmanschap van onze brouwers aan toe en je krijgt bijzonder bier. Het bier 
waar Limburg trots op is.

PROEVEN MET DE BROUWMEESTER
Brouwmeester Michel Bormans proeft de bijzondere bieren van Brand

Brand Weizen

IN 1340 ONTSTAAT IN HET 
ZUID-LIMBURGSE WIJLRE DE 
OUDSTE BIERBROUWERIJ VAN 
NEDERLAND. AL EEUWEN 
BROUWEN DE BRAND BROU-
WERS DAAR PILSENER MET 
MEER HOP. 


